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S  C I I G O J

Ljubljana Meteorologia Instituto eldonis originale en 
Esperanto broŝuron pri la oscilado de la riverniveloj en sud- 
orientaj Alpoj. La broŝuro enhavas meteorologiajn observ- 
adojn de la jaroj 1923 Jkaj 1924. Ĝi eŝtas presita laŭ 200 
ekzempleroj kaj estos 'diŝsendata. al sciencaj rondoj tra  la 
tuta mondo. L a  m aterialon kunmetis kaj redaktis la gvidanto 
de la  Instituto D-ro Reya O sk a f, ano de Esp. Klubo en 
L jubljana.
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Biologia rondo formiĝas inter iuj britaj mefmbroj de nia 
Asocio por traduki kaj verki originale en Esperanto bio- 
logiajn verkojn kaj por kritiki kaj diskuti pere de rondir- 
anto. Ili tre bonvenigos alilandajn partoprenontojn. Skribu 
al S-ro 7?. M . M o rr is  O wen, B a llio l .College, O x fo rd , 
A n g lu jo .

S-ro G. F. M akkink (U trech t, Nederlando) publikigis 
artikolon pri « Kopulo de V Tadorno (Tadorna tadorna [L .’|) » 
en nederlanda scienca revuo ; tiu artikolo, redaktita en ne- 
derlanda lingvo, estas sekvata de resumo en Esperanto.

Nia kolego, Inĝeniero O rengo {La S p e tfia )  redaktis 
tre rim arkindan raporton je la nomo de la « Komisiono por 
alprenb de kodo-lingvo helpa, internacia kaj neutra », star- 
igita de la Unio de Internaciaj Foiroj. La Kongreso, okazinta 
en B o rd ea u x  (Francujo), post studado de tiu R aporto, favora 
al Esperanto, aprobis ĝin kaj konsilis al la Komisiono daŭrigi 
la studadon de la demando laŭ p rak tika  vidpunkto, por la 
definitiva decido prenota ĉe la Kongreso de la Internaciaj 
Foiroj, okazonta en Milano en Oktobro 1932.

Nia kolego S-ro W ŭ ste r  publikigis Internacian Lingvo- 
norm igon en la  tekniko germ anlingve redaktitan . Tiu grava 
verko entenas ĉapitrojn rilatajn  al Esperanto, ĉe kiuj estas 
m ontrataj la ecoj de la lingvo je la teknika kaj scienca 
vidpunktoj. Ankaŭ troviĝas resumo en Esperanto.X

Ni ricevis la ĉi-suban cirkuleron kun peto represi :

Internacia Pedagogia Instituto en M ainz

« Tute en silento naskiĝis la Tnternacia Pedagogia Insti- 
tuto en M a in ^  (Germanujo). Ĝi estas jnfano de serioza laboro 
kaj senlima sindonemo. Kaj la infano bone kreskas kaj nun 
jam  invitas la popolojn ĝin viziti. La Instituto loĝas en iama 
granda kazerno — Citadelo. En 40 salonegoj troviĝas ekspo- 
zicio de lernejoj el diversaj landoj. Jam ekzistas filmteatro 
por montri instru-filmojn de ĉiuj landoj, kiuj emas konatigi 
siajn filmojn, taŭgaj por lernejo. Enlandaj kaj eksterlandaj 
firmoj m ontras en granda ekspozicio siajn lernilojn por la
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diversaj instrufakoj, de la plej simplaj iloj por la fundam enta 
instruado ĝis plej komplikaj optikaj kaj mekanikaj aparatoj. 
Jam estas preta la hejmo de nacioj kun 50 ĉambroj por gast- 
igi la vizitantojn. En oktobro estos 100 ĉambroj pretaj por 
vi, geinstruistoj de la tuta mondo. Sed ankaŭ studentoj trovos 
hejmon. Estas jam  pretaj 4 hejmoj por studentoj. Ili trovos 
ĉion, kion ili bezonas, en bona pura stato. La regularo en 
la domo zorgas, ke ĉio estu ĉiam en bona ordo. La student- 
hejmo ne estas en iu interligo kun aliaj hejmoj aŭ tendaro. 
Ĝi estas tute m em stara. Ne trovos eniron iu ajn grupo. 
N epra kondiĉo estas : la gvidanto devas esti respondeca 
instruisto aŭ instruistino.

« En tiu instituto la tutmonda geinstruistaro interkonatiĝos, 
ĉar ili loĝos ne en la urbo, sed kune en la sama domo. Ili 
manĝos en komuna manĝsalono. Ili estas ĉiam en bona kon- 
takto kaj fadenoj fariĝos de unu popolo al alia. La saman 
oni povas diri por la studentoj.

« Karaj gekolegoj tutmoridaj ! Estas via devo, nun espe- 
rantig i tiun unikan entreprenon. Ĝi estas al vi, ĝi estos la 
via, se vigle kaj celkonscie vi partoprenos la vojaĝojn al 
Mainz. Kiam en viaj fakgazetoj aŭ fakkunvenoj temas pri 
tiu instituto, tuj vin anoncu por la vojaĝo aŭ por ĝvidado de 
juriulara grupo. L a diverslandaj ministerioj donas stipendiojn. 
Kelkaj ŝtatoj jam  havas sian pretan hejmon en la instituto. 
La direktoro, instru-konsilanto N iem a n n , estas homo de ago, 
ne de vorto. Li komencis sian laboron per vojaĝoj al la 
ministerioj de Eŭropo, kaj li ricevis subtenon. Nun li anoncis 
la pretan hejmon, kaj jam  venas instruistoj el Aŭstrujo, 
Bulgarujo, Danujo, Jugoslavujo, Rumanujo. Ankaŭ al vi, 
gesamideanoj de ĉiuspecaj lernejoj, li prezentas hejmon por 
kelkaj tagoj. Venu kiel esperantisto, anoncu vian alvenon al 
la Esp.-grupo en Mainz, ne kaŝu vian verdan stelon ! Certe 
impresos la  neesperantistajn gekolegojn, se alveninte, vi jam  
trovos gekolegojn en la stacidomo, kiuj bonvenigas vin. Vi 
ĉiam estos bonvena en nia grupkunveno, en kiŭ estas kelkaj 
gekolegoj.

« A dreso  de la  g ru p es tro  : A . L a u fe r , M ain^, 'W illig is- 
p la t^  2, G erm a n u jo . »
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ATENTU

Kiel ni jam  sciigis, ni intencis komenci publikigadon 
de artikoloj pri sciencaj kaj teknikaj temoj, post kiam la 
Scienca F u n d a m e n ta  T erm in a ro  estos finita.

Ĉar tio okazas en tiu ĉi numero, ni petas niajn membrojn 
sendi al ni m allongajn artikolojn pri aktualaj sciencaj de- 
mandoj, aŭ novaĵojn pri teknikaj rondoj, aŭ tradukojn de 
interesaj raportoj kaj paroladoj.

Ankaŭ, en la parto pri la Sekcio de Teknikaj Vortaroj, 
ni presos rim arkojn, proponojn aŭ studojn pri sciencaj kaj 
teknikaj esprimoj, kiam niaj kolegoj sendos al ni tiajn 
verkoj n .

SEKCIO I)E TEKNIKAJ VORTAROJ

Nia kolego, S-ro J o u is , agrikultura inĝeniero, proponas 
sian kunlaboradon por botanika, fizika, kem ia, biologia, geo- 
logia fakoj. Adreso : 7$, ro u te  de N eu fch d te l, R ouen , 
S e in e -In fe r ieu re , F rance.

S-ro W . H a rvey  daŭrigis la laboradon pri Golfluda 
Terminaro, kaj sendis al ni tabelon de ĉirkaŭ 50 vortoj kune 
kun iliaj tradukoj en anglan lingvon. L a  listo estas bazita 
sur la principo, ke la terminoj, kiel eble plej multe, havu 
samajn radikojn, kiel la terminoj uzataj en Skotlando — la 
lando de la origino de la ludo.

En nia raporto prezentita al la Aka^em io pri la verkoj 
rilataj al teknikaj vortaroj, ni forgesis citi Terminaron pri 
komercaj valorpaperoj, kambioj, tratoj, k. t. p. verkitan de nia 
kolego S-ro Marcel- L a ign ier.
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SCIENCA FUNDAMENTA ESPERANTA TERMINARO
( Daŭrigo)

(Vidu 14-an, 15-an, 16-an, 17-an, 18-an, 19-an, 20-an, 22-an 
kaj 23-an N-ojn de la Buiteno)

KLASIFIKADO DE LA VEGETALOJ
VIII. — Branĉoj

Vegetaloj kun floroj, tigoj, folioj :
'fanerogamoj (phanerogame) (1).

Vegetaloj sen floroj :
kriptogamoj (cryptogame) (2).

IX. — Klasoj
Fanerogamoj:

nudaj granoj :
gimnospermoj (gymnosperme) (i); . 

granoj entenataj en fermita ovario :
angiospermoj (angiosperme) (2).
’ 1 

Kriptogamoj:
radikoj, tigoj, folioj :

angiaj kriptogamoj (cryptogame vasctilaire) (3); 
muskojdoj (muscinee) (4); 
talofitoj (thallophyte) (5).

X. — Ordoj
Gimnospermoj:

koniferoj (conifere) (1).

Angiospermoj: *
unu kotiledono :

monokotiledonaj (monocotyledone) (2); 
du kotiledonoj :

dikotiledonaj (dicotyledone) (3).

Angiaj kriptogamoj :
filikoj (fougere) (4); 
ekvisetoj (prele) (5)..
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Muskojdoj
vegetala korpo ram panta : 

hepatikaj (hepatique) (6);
vegetala korpo staran ta  : 

muskoj (mousse) (7).

Talofitoj
hkvantaj ĝenerale klorofilon : 

algoj (algue) (8) ;
ne havantaj klorofilon : 

fungoj (champignon) (9);
rezultanta de kuniĝo de algo kaj fungo 

likenoj (lichen) (10).
I

XI. — Familioj
Monokotiledonoj :

floroj kun perianto : 
liliacoj (liliacee) (1);

floroj sen perianto : 
gramenacoj (graminee) (2).

Dikotiledonoj
apetaiaj (apetale) (3) :

unuseksaj floroj, m algranda perianto : 
amentacoj (amentacee) (4);

herm afroditaj floroj : 
kenopodiacoj (chenopodiacee) (5);

angulaj fruktoj : •
poligonacoj (polygonacee) (6).

dialipetalaj (dialypetales) (7) :

stamenoj insertitaj sur pedicelo de la floro
paria placentado sen stamenpj : 

kruciferoj (crucifere) (8);
aksa placentado, multaj stamenoj : 

ranunkolacoj (refionculacee) (9);
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.stamenoj insertitaj sur gorĝo de kaliko : 

libera ovario, m alregulaj floroj :
papilionacoj (papilionacee) (io) ; 
rozacoj (rosacee) ( ii) ;  
umbeliferaj (o m bellifere)  (12).

'gamopetalaj (gam opetales) (13) : 

libera ovario :

regulaj floroj : *
solanacoj (solanee) (14);

m alregulaj floroj : 
lamiacoj (labiee) (15);

altenanta ovario :
stamenoj altenantaj per antero :

kompozitaj (com posee) (16).

1 Vegetaloj
I

Ni aranĝis la nomojn de la vegetaloj nek ,laŭ) alfabeta 
nek laŭ scienca ordo, sed laŭ simileco de la plantoj pro ilia 
utiligado aŭ uzado.

Kiel por la nomoj de animaloj, nur estas donataj la 
nomoj, kiuj troviĝas en la jam  publikigitaj vortaroj de komuna 
aŭ scienca lingvo.

Akvaj plantoj

kano (roseau) — lotuso (lo tu ŝ) —  papiruso (papyrus)  
scirpo (jonc).

Arbedoĵ

aloo (aloes) —  berberido (epine v inette) — bukso (buis)
— cikaso (cyca) — eriko (bruyere) —  genisto (genet) —  
ilekso (h o u x ) —  kakto (cactus) —  kardo (chardon) —  
kratago (aubepine) —  laŭro ( la u r ie r) —  lentiko (len- 
tisque) —  ligustro (troene) —  nerio ( la u r ie r  rose) —  
ulekso (ajonc).
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Arboj
Nomojn de fruktodonaj arboj oni trovos aldonante al 

nomoj de fruktoj arbo aŭ ujo, aŭ forigante bero aŭ 
fru k to  el la nomoj de fruktoj.

abio (sapin) — alno (aulne) — acero (erable) — bao- 
babo (baobab) — betulo (bouleau) — cedro (cedre) 
cipredo (cypres) — citizo (cytise) — ebono (ebene) — 
epiceo (epicea) — eŭkalipto (eucaliptus) — fago (hetre) 
frakseno (frene) — gajako (gaiac) — hipokaŝtano (mar- 
ronnier (Tlndej — katalpo (catalpa) — korkkverko 
(chene-liege) — kornuso (cornoullier) — kverko (chene)
— lariko (mele^e) — palisandro (palissandre) — palm-
arbo (p.almier) —• pino (pin) — platano (platane) —*
poplo (peuplier) — saliko (saule) — sambuko (sureaŭ)
— seringo (seringa) — sikomoro — (sycomore) — sorbo 
(sorbier) — tilio (tilleul) — tremolo (tremble) — tujo 
(thuja),

Aromataj plantoj

angeliko (angelique) — anizo (anis) — fenkolo (fe- 
nouil) — junipero (genevrier) — kamforarbo (camphrier) 
kateĉuo (cachou) — kumeno (cumin) — latiro (pois de 
senteur) — lavendo (lavende) — ocimo (basilic) — opo- 
panako (opoponax) — paĉulo (patchouli) — romareno 
(romarin) — salvio (sauge) — santalo (santal) — serpil- 
timiano (serpollet) — stelaniso (anis etoile) — timiano 
(thym) — vanilo (vanille) — verveno (verveine) — zin- 
gibro (gingembre).

Diversutilaj

arakido (arachide) — kolzo (col^a) — sezamo (sĉsame). 
kaŭĉuko (caoutchouc).
alfo (alpha) — bambuo (bambou) — kanelo (canne- 

lier) — sorgo (sorgho) — lupolo (houblon).
mandragoro (mandragore).
kanabgrano (chenevis), — milio (millet) — stelario 

(mouron).
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Floroĵ ,
amarilido (amarvllis) — anemono (anemone) — arumo 

(arum) — asfodolo (asphodele) — azaleo (a^alee) — 
balzameno (balsamine) — begonio (begonia) — borago 
(bourrache) — cejano (bluet) — ciklameno (cyclamen)
— dianto (ceillet) — edelvejso (edelweiss) — fuksio (fuch- 
sia) — gardenio (gardenia) — geranio (geranium) — 
glicino (glycine) — helianto (tournesol) — heliotropo 
(heliotrope) — hiacento (jacinthe) — hibisko (ibiscus)
— hortensio (hortensia) — irido (iris) — jasmeno (jas-
min) — jonkvilo (jonquille) — kalistefo (reine-mar- 
guerite) — kamelio (camelia) — keiranto (giroflee) — 
klemato (clematite) — kolĉiko (colchique) — konvalo 
(muguet) — krizantemo (chrysantheme) — krokuso 
(crocus) — lekanto (paquerette) — lilio (lys) — loni- 
cero (chevrefeuille) — magnolio (magnolia) — malvo 
(mauve) — mimozo (mimosa) — narciso (narcisse) — 
orkideo (orchidee) — papaveto«/coquelicot) — peonio 
(pivoine) — petunio (petunia) — primolo (primevere) 
ranunkolo (renoncule) — rezedo (reseda) — rododendro 
(rhododendron) — rozo (rose) — sensitivo (sensitive) 
—. siringo '(lilas) — skabiozo (scabieuse) — trikoloreto 
(pensee) — tropeolo (capucine) — tulipo (tulipe) — 
vinko (pervenche) — violo (violette). )

Fruktoĵ
abrikoto (abricot) — ananaso (ananas) — arbuto (ar- 

bouse) — areko (arec) — avelo (noisette) — banano 
(banane) — ceratonifrukto (caroube) — cidonifrukto 
(coing) — citrono (citron) — ĉerizo (cerise) — daktilo 
(datte) — frago (fraise) — frambo (framboise) — groso 
(groseille a maquereau) — juglando (noix) — kakap 
(cacao) — kaŝtano (chataigne) — kokoso (noix de coco)
— mango (mangue) — mangostano (mangoustan) — 
marono (marron) — merizo (meripe) — mirabelo (mi- 
rabelle) — olivo (olive) — oranĝo (orange) — pam- 
pelmo (pamplemousse) — persiko (peche) — piro (pŭire)
— pomo (pomme) — pruno (prune) — prunelo (pru- 
fielle) — ribobero (groseille) — rubusbero (mŭre) — 
vinbero (raisin).
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Furaĝaj
aĝropiro (chiendent) — fojno (foin) — hedisaro '(sain- 

fo in ) — herbo (herbe) — hiperiko (millcpertuis) — 
medikago (lu^erne) — plantago (plantain) — razeno

— trifolio (trefle).

Grimpaj ,
ampelopso (vigne vierge) — hedero (lierre) — kalis- 

tegio (liseron) — konvoVvulo (volubilis) — W3.n0 (liane).

Kolorigaj
indigotarbo (indigo) — kampeso (eampeche) — safrano 

(safran).

Manĝeblaj
Cerealoj kaj similaj : aveno (avoine) — fagopiro 

(sarra^in) — hordeo (orge) — maizo (mais) — mani- 
hoto (manioc) — segalo (seigle) — tritiko (ble).

Fungoj : boledo (cepe) — morkelo (morille) — trufo 
(trujfe).

Kukurbacoj : citrolo (citrouille) — kantalupo (can- 
taloup) — kolokinto (coloquinte) — kukumo (concom- 
bre) — kukurbo (courge) — lagenario (calebasse) — 
melono (melo/n) — melongeno (aubergine).

Legomoj : erizimo (cresson) — lepidio (cresson ale- 
nois) — leontado (pissenlit} — tragopogo (salsifis}.

artiŝoko (artichaut} — asparago (asperge).
ajlo (ail) — askaloniko (ichalotte) — cepo (oignori)

— cirefolio (cerfeuil) — drakunkolo (estragori) — petro- 
selo (persil).

batato (patate) — beto (betterave) — ignamo (igname)
— kardunkolo (cardon) — karoto (carotte) — napo (na- 
vet) — pastinako (panais) — poreo (poireau) — rapo 
(rave) — terpomo (pomme de terre).

cikorio (chicoree) — laktuko (laitue) — okzalo (oseiile)
— portulako (pourpier) — skarolo (escarole) — spinaco 
(epinard).

brasiko (chou) — celerio (ĉeleri) — endivio (endive)
— tomato (tomate).
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fabo (feve) — kikero '(pois chiche) — lento (lentille)
— pizo (pois) — rizo (rif).

Spicoj : kariofilo (clou de girofle) — kurkunio (cur- 
cumin) — pimento (piment) — pipro (pojvre) — pis- 
tako (pistache) — rafano (raifort) — sinapo (moutarde).

Maraj
algo (algue) — fuko (vafech) — likeno (lichen) — 

sargaso (sargasse).

Medicinaj
alteo (guimauve) — arniko (arnica) — frangolo (rhu- 

barbe) — genciano (gentiane) — jujubo (jujube) — 
kamomilo (camomille) — kino (quinquina) — kokao 
(coca) — \zo\&Q’(kola) — likopodio (lycopode) — meliso 
(melisse) — mento (menthe) — papavo (pavot) — ri- 
ceno (ricin) — valeriano (valeriane) — veroniko (vero- 
nique).

Parazitaj kaj malutilaj
gajlo (galle) — saksifrago (saxifrage) — urtiko (ortie)

— visko (gui). x

Tekseblaj
juto (jute) — kanabo (chanvre) — kotono (chton) — 

linio (lin) — ramio (ramie) — sparto (sparte).

Venenaj
absinto (absinthe) — akonito (aconit) — artemizio 

(artemise) — beladono (belladone) — cikuto (cigŭe) — 
digitalo (digitale) — . eŭforbio (euphorbe) — heliboro 
(ellebore) ,— hiskiamo (jusquiame) — kafeo (cafe) — 
lolo (ivraie) — mancinelo (mancenillier) —> tabako 
(tabac) — teo (the).

Ekstraktoj
biero (biere) — brano (son) — cidro (cidre) — faruno 

(farine) — opio (opium) — rezino (resine) — sakuo 
(sagou) — sandarako (sandaraque) — tapioko (tapioca)
— vino (vin).
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(GL) G E O L O G I0  (Geologie)

I. — Difinoj

Ciuj m ateriaĵoj studataj en geologio estas m ineraloj 
(m inera l)  (i).

Mineraloj ekzistantaj en grundo (sol) (2), kiu konsistigas 
la teran ŝelon  (croŭte terrestre) (3) estas ŝtonoj (roche) (4).

Ŝtonoj estas kristalecaj (cris ta lline )  (5) — ankaŭ nom- 
itaj fajrecaj (ignee) (6) — kaj devenas de la fanditaj materiaĵoj 
de la centra kerno, aŭ sedim entaj (sed im enta ire) (7) kaj 
devenas de diserigado de la kristalecaj ŝtonoj per akvo.

II. — K ristalecaj ŝtonoj

Elementoj de tiuj ŝtonoj estas :
kvarco (q u a r tf)  (1), kiu estas s ilico  (silice) (2) kristal- 

iĝ i ta ; feldspato ( fe ld sp a th )  (3) kaj g iim o fn ic a )  (4), kiuj 
entenas ĉefe aluminian silikaton ; am fibolo (am phibole) (5), 
pirokseno (pyroxene)  (6) kaj peridoto (perido t)  (7), kiuj 
entenas ĉefe m agnesian silikaton.

Kristalecaj ŝtonoj apartiĝas laŭ erupciaj (eruptive) (8) 
ŝtonoj, kies kristaloj havas neniun aranĝon kaj kristalofilaj 
(c r is ta llo p h y llien n e)  (9), kies kristaloj estas. aranĝataj laŭ 
folietoj.

Ĉefaj erupciaj ŝtonoj estas : granito (g ra n it)  (10), kiu kon- 
sistas el glimo, kvarco kaj feldspato ; porfiro (porphyre)  (11), 
kiu entenas jcvarcon kaj feldspaton ; trakito (trachyte) (12), 
bazalto (basalte) (13), asfalto [asphalte) (14), diorito (dio- 
rite) (15) kaj lafo (lave) (16), kiuj konsistas el mikroskopaj 
kristaloj disiĝitaj en pasto.

Ĉefaj kristalofilaj ŝtonoj estas gn ejso  (gneiss) (17) kaj 
g lim sk isto  (m icaschiste) (18), kiu dispartiĝas laŭ lamenoj.

III. — Sedim entaj ŝtonoj

Ili konsistas el :
silico, ofte laŭ formo dp kvarco aŭ s ilik o  (silex) (1), kiu 

estas ne krista liĝ ita  kvarco ;
argilo  (argile) (2), mola teraĵo konsistanta el aluminio 

kaj silico ; ĝi form as kun akvo ligantan muldeblan paston ;
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kalkaĵo (calcaire) (3) konsistanta el kalka karbonato, 
eferveskas per acidoj ; plej ofte ĝi estas amorfa ; kiam ĝi 
kristaliĝas, ĝi estas nom ata spato (spath) (4).

Ĉefaj sedimentaj stonoj estas : ,

Silicecaj ŝtonoj :
sablo (sable) (5) kies eroj estas sendependaj unu la alian ; 
greĵso  (gres) (6) form ita de sableroj kunigitaj per silica

cim ento (cim ent) (7);
konglom erato (conglom erat) (8) konsistanta el multaj 

diversaj ŝtonoj aglom eritaj (agglom ere) (9) en natura 
cimento ;

m uelŝtono (m euliere) (10) plej ofte provizita de multaj 
truoj.

A rgilecaj ŝtonoj :
K aolino (kaoliri) (11) blanka argilo per kiu oni fabrikas 

porcelanon :
plastika argilo  (argile p la s tiq u e )  (12) diverŝkolora ; 
okro (ocre) (13) argilo kolorita brunruĝe de feraj oksidoj; 
sk isto  (schiste) (14) malmolaj kaj disigeblaj laŭ m aldikaj

folietoj ; uzita kiel ardezoj (ardoise) (15) por kovri 
tegm en to jn ; * )

dolom ito (do lom ite) (16) perlam otblanka.

K alkecaj ŝtonoj :
kreto (praie) (17) mola kalcia karbonato ;
oolita  kalkaĵo (calcaire oo lith ique)  (18) aglom erato de

sferaj eroj ;
m arm oro (m arbre) (19) kalkeca enhavas kolorajn vejnojn ; 
g ip so  (gypse) ( 20) kristaleca kalcia sulfato h idrata ; 
m arno (m arne) (21) konsistanta el' kalka karbonato, ar-

/ gilo kaj sablo ;
kalko (chauri) (22) ricevita per hejtigo de kalkaĵo.

IV . —  Tera ŝelo

V ulkano (volcari) (1) estas monto, kiu forĵetas per kra- 
* tero (cratere) (2) gasojn kaj inkandeskajn m ateriaĵojn, in ter 

kiuj estas pum iko (pierre-ponce) (3) tre m alpeza kaj porhava
ŝtono.
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Dum la formado de la tera ŝelo, erupciaj ŝtonoj solidiĝis 
laŭ densaj m asoj (m a ssif)  (4) ofte trairitaj de fendoj fa i l l e  (5); 
aŭ laŭ vejnoj (filori)(b) trapenetrantaj sedim entajn tavolojn.

Tofo ( tu f )  (7) estas ŝtoneca pulvoriĝem a, mola tavolo, 
kiu troviĝas ofte sub la vegetala tero ; ĝi povas esti vulkana, 
t. e. form ata de elsputaĵoj de vulkano, aŭ kalka t. e. form ata 
de 'elvaporiĝo de akvoj saturataj de kalka bikarbonato.

En kelkaj grotoj (grotte) (8), kavoj en ŝtonego aŭ monto, 
kalkhavaj akvoj ŝvitas el plafono kaj formas stalaktitojn  
(sta lactite) (9), kiuj pendas el tiu plafono kaj sta lagm itojn  
(sta lagm ite) (10), kiuj elstaras vertikale sur la  tero.

Sedimentaj ŝtonoj prezentiĝas laŭ tavoloj surm etiĝantaj 
unu la alian ; ili, pro diversaj movoj de la grundo suferas 
faldojn (p lissem en t)  (11) aŭ rom pojn (cassure) (12).

La sedimentaj tavoloj entenas fosiliojn  (fossile) (13) t. e. 
vegetalajn aŭ organikajn restaĵojn, kiuj m ineraliĝis ; ili utilas 
por fiksi aĝon de tiuj tavoloj, tiu studo nomiĝas strato- 
grafio  (stra tograph ie)  (14).

T re diversaj estas la sistemoj kaj la-nom oj alprenitaj 
de la geologistoj por difini sedim entajn tavolojn de la tera 
ŝelo. Oni povas alpreni la sekvantajn :

T avolo  (couche) (15) estas plfej simpla sedim enta formo ;
Etaĝo (etage)(\b) aŭ tereno (terra in) (17) estas aro da 

tavoloj kaj la daŭro de ĝia formado estas epoko (epoque) (18);
S istem o (systeme) (19) estas aro da etaĝoj Kaj la daŭro 

de ĝia formado estas periodo (periode) (20);
Grupo (groupe) (21) estas aro da sistemoj kaj la daŭro 

de ĝia formado estas ero (ere) (22).

Jen tiuj ĉefaj aranĝoj : /
Grupo kvarternara (qua terna ire)  (23) : 

sistemoj : nuna (actuel). (24) ;
p leistocena (p ltis tocene)  (25).

Grupo terciara (tertia ire)  (26) aŭ neozoika (neo$o'ique) (2)) : 

sistemo neogena (rieogene) (28);
etaĝoj : pliocena (pliocene) (29); 

m iocena (m iocene) (30);
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etaĝoj : oligocen a (oligocene} (32);

eogena (eogene) (33);

Grupo sekundara (secondaire) (34) aŭ m esozoika (m eso- 
\O'ique) (35) : •*'

'sistemoj : kretacea (cretace) (36);
ĵurasa ( ju ra ss iq u e)  (37); 
triaso (trias) (38). »

Grupo primara (p r im a ire )  (39) aŭ paleozoika (p a leo -  
\o ique) (40) :

sistemoj : karbhava (carboniĵere) (41); 
devona (devonieri) (42); 
siluria  (s ilu rien )  (43).

Grupo arkea (archeen) (44) — plej antikva.

La tera ŝvelo suferas ĉe la surfaco m alrapidajn aliform - 
iĝojn pro erozio (erosion) (45) kaŭzita de pluvo kaj fluanta 
akvo ; ĝi havas subitajn movojn nom itajn' tertrem ojn (trem - 
b lem en t de terre) (46), sism ojn  (seisme) (47) aŭ sismajn 
skuojn (secousse) (48)

Kaŭzo de tiuj feriomenoj estas faldadoj (p lissem en t)  (49) 
aŭ disrom piĝoj (effondrem ent) (50) de kelkaj protundaj par- 
toj. Ili naskas flankajn puŝadojn kreantajn  su lkojn  (ride) (51) 
aŭ antiklinajn (an tic lina l)  (52), kiuj formas' montojn, aŭ 
sink linajn  (sinc lina l)  (53), kiuj formas valojn.

La tera ŝvelo, suferas ankaŭ, pro diversaj kaŭzoj, m al- 
rapidajn ŝanĝojn : aŭ lev iĝojn  (exhaussem ent) (54) aŭ m al- 
lev iĝojn  (affaissem ent) (55).

V. — M inoj kaj m inaĵoj

M ino (mine) (1) estas entera loko, el kiu oni ekstraktas  
(ex tra ire)  (2) m ineralojn aŭ m inaĵojn (m inera i) (3).

In te r plej utilaj minaĵoj estas :

terkarbo aŭ ŝtonkarbo (hou ille , charbon  de terre) (4) 
kaj antracito (an thracite) (5) speco de brulŝtofo konsistanta 
el preskaŭ pura karbono ;

* lign ito  (lignite) (6) kom pakta terkarbo tre m alpura kaj
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torfo (tourbe} (7), kiu formiĝas per vegetalaj ŝtofoj en marĉaj 
landoj ;

galen o  (galene} (8) plumba sulfido;
cinabro {cinabre} (9) minaĵo de hidrargo ;
gagato  (ja is)  (10) vario de lignito uzita por juveloj;
pirito (p yrite )  (11) konsistanta el sulfo kom binita kun 

fero kaj kupro ;
talko (talc) (12) pulvoreca magnezia s ilik a to ;
kaj la juvelaj 'm ineraloj : agato (aĝate) (13), am etisto

(am ethyste) (14), aventurino (aven turine)  (15), diam anto  
(d iam ant)  (16), grenato (g rena t)  (17), jado (jade) (18), 
kalcedonio (chalcedoine) (19), korindo (chorindon) (20), m a- 
lak ito  (m alachite) (21), on ikso (onyx) (22), opalo opale (2$), 
rubeno (rubis) (24), safiro (ŝaphyr) (25), sm eraldo (eme- 
ra u d e  (26), topazo (topa^e) (27), turk iso  (tu rq u o ise \  (28).

M etamorfaj (m etam orph ique)  (29) ŝtonoj estas kristal- 
ecaj ŝtonoj, kiuj suferis ŝanĝojn pro ekstera agado plej ofte 
vulkana.

(Fino)

Centra Preaejo Esperantlsta (V. Polgar), 33 , rne Laetfpdde, Paris Le Gdrant: BOLLET DE L’18LE.
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